Nosaltres, COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA davant la visita que el Papa Benet
XVI farà el dia 7 de novembre d’enguany a Barcelona, volem fer les següents
manifestacions:



CONSIDEREM un bé molt important, mantenir units a més de mil milions de
persones dins l’Església Catòlica, amb diferents corrents d’interpretació dels textos
sagrats. La pluralitat és una riquesa.



CREIEM que l’Església Catòlica hauria de ser essencialment apostòlica.



CREIEM en el ministeri papal com en una figura de referència per a la unitat de
l’Església. Sabem, però, que el papat al llarg de la història ha travessat diferents
etapes, algunes molt allunyades del que predicà Jesús.



CREIEM que una major aproximació a l’Evangeli ens ha de portar, cada vegada més,
a creure en l’equip, en la comunitat, en la corresponsabilitat, en la igualtat de
gènere: PARITAT en la collegialitat de l’Església, on els Bisbes assistits per tot el
poble fidel, siguin els que realment dirigeixin l’Església sota l’esguard conciliador del
Papa.



CREIEM que l’Església no ha d’ostentar cap poder polític; la seva missió essencial és
el servei espiritual del qual s’hauria de derivar una gran “auctoritas”. Una de les
principals conseqüències d’aquesta renúncia, és que el Vaticà deixi de ser un Estat.
Cal donar més llibertat i autonomia a les conferències episcopals i esglésies
particulars.



CREIEM que l’economia del Vaticà i de tots els Ordes Religiosos ha de ser totalment
transparent i sols treballar amb entitats ètiques per no caure en els greus paranys
que el sistema financer internacional està portant a terme convertint a milions
d’éssers en famolencs, marginats, moribunds... persones que Jesús va proclamar
com les primeres del seu Regne

Com a COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA saludem respetuosament el Papa i perquè
estimem l’Església i desitgem que vingui el Regne que va predicar Jesús, on no hi havia
cap persona marginada per raó de sexe, procedència, etc., volem fer constar que
qualsevol manifestació d’aquesta visita papal que el pugui fer semblant als polítics que
avui es pensen que governen la terra, o a totes aquelles celebritats de les quals viuen
molts mitjans de comunicació, NO SERÀ RECOLZADA NI SEGUIDA PER AQUEST
COLLECTIU.
Finalment, ens fem totalment nostres les paraules del Bisbe Pere Casaldàliga quan diu:

L’Església és un instrument, una mediació, al servei del Reialme de Déu. Només té sentit
quan està al servei de la Humanitat: lliure, feliç, agermanada, esperançada.
Jesús es va posar contra els privilegis, contra la prepotència del temple, el latifundi i
l’¡imperi. Ell feia la política del Regne.
octubre de 2010

COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
c/ Mare de Déu del Pilar, 15 pral.
08003-Barcelona
Tel. 93 319 23 42
www.cdonesesglesia.org

